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• "I:J - �<I (, _No S CZ-. a nao T01'am alistados pO'í' intérmédio dos Institutoe

. dadão8'. 'maiores de 18 anos. Serão: multado» '08 que �e Aposentadoí"ia. devem proeura» usn.
. 'l!0B�O elé.it�ral e

ldeixarêlr de .

','.. J. . ••••• IequiC1'er fiem 'ma�8 tardança a necessorta tnscnçao. Os

.
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. .: b.. .....
O'll'll.pr1/J cOm eSte deve1' cunco. 08 que at'l'l.:- Chefes de firmas que deixaram de remeter as listas "ex-

". l ",

oficio" para os Institutos ou as envi01'am. tora do tem-
-,

PO, devem, lambem, comunicar o fato aos eeus opera-

rias, para qlte estes procurem um posto de alistamento.
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_ NOVA Y0RK o IN
n mesma tiara em que era nas mgton 2 ,A. P·)--Acred!ta se que foi encontrada cronlsado com o "radar'). Tao pronto o aVIa0 mrmigo apa-

Cin u
',' 3;f,<! ( SJ

n

- !�stalado o f?l:eior�o tio PiH'- a an:�a d�e�e�8iv8 contra ,8 bomba atômica. Trata-se de um reça lia faixa do "radar", será vitima imediatamente de

t
q enh8}DIl nazrstaa encon tIão Comunista em Belém I canhão (hllgldo por um "radar" capaz de abater um avião uma chuva de balas.

8�am d
a ,fIgO na Esp�nh13, no Pará os elrculos catóiico� 1 íuímígo que se aproxime a 16700 metros de um navio de Em vista da invenção da nova arma, os tunclonaríos

.M:iBU� o mro,rmour � radíu �'? !�cai&, gulados pelo Aree-I gUf'rra. Tanto confia. fi Marioh:, na eticacía desse canhão do Departamento tia Marinha aeredítam que a frota para

l'ece�eh:�dor;! ��!ad!!:nçe5 �l:3yD. �1ario VilW1 .Bo!:!?, refi;1 �lJe o secretario James Forrestal declarou acs membros os do�s oceanos é neoessarta e possível, apesar do poder

transm" i o :" � fi :' , em IlZ':1V1J,�U uma !H:"I�;S!Hi,) peVHJ I
uo Congresso que espera possa proteger se a esquadra devastador da bDmba atoilllca,

D"
ISS o aqui �IUVlda. �

ruas f';a cldade. Palando aos

I
conrra li pessíbllldade de ataques por bombas atômleas.

IZ a mesma mformaçuo católicos aquele . I tI E' li tque, entre as personalidad.es �.
l \_1_, �;�_ J,�e :- {), spera se que sel.am fabriciidas bombas atomícas cada: no ...§ft as dlIfirren es

eminentes a'ualmEjnte
e J gU�l! uma:�adf3 rr:alla g j Vê� nuns poderosas. NWguem sabe o que aconteceria se, 115 __ i(j �U II

t�rritDrio esp;nbo! ne' ene e;:: �a�tdf;H�a Na?l"ml! ,e dl�; se:- emsse um desses petamos no mar, mesmo li lG.700 metres]do fi�Ji!!'l�';r!''!)S
tram o atlante da

-

'p'ron8g0� I e:,,� '1"-,,IHldelm ,�� c_abe ,a. de �m !lavlO de guerra, Futuramente serão realízadas ex- i U� U"IIali_O
d d H'f!

t' ,}h. Ca!l3tE� ação do L'I!Z9U'O do perreneias para avenguer os resultados. ..'
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Rs � mer no Iraq, cr'ISU!; nao ha IugiH.' csra o foi, Aeredltase que o nov hã d' M 'h
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I No RIO, esteve ha dias I.ellnh.lO o diretório naeso-
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ce e o martelo. tomatico, equipado com um díspcsttlvo para disparar sín

I
nai a n,lão. e:nocr.atwa �Clona, 80 a presi anela
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do sr. Jose Ameeíco de AlmeIda. .

• .' Por deliberação unanime dos próceres daquela a,-

Submaruaos nazistas· gremiação pal'tidaria, foi escolhido presidente da COM

daS�!'9�rlfi!��e-'�s mi.ssão Exe�n.tiv�, o ilustre .tribuno dr. Otavio Manga-
lfI� fJj�ãfl ü�ilUil$ beIra, ex·mInIstro do ExterIor.

LONDRES, 30 (A.P.) - Um Os demais membros da aludída comissão são:

porta-voz do Almirantado João' Carlos Madmdo, do Rio Grande do Sul; Raui
inrOl'ma que ainda restam Fernandes,' do Estado' do Rio; Waldemar Ferreira, de
dois !Submarinos alemães, S P I Od'l B :y M' G' J

.

d t· t:,. d d
ão auw; 1 on raga, ü� IDas era1l:l; uracy

CUJO es mo c. ignora o, es
.

,', B d ""/1" d·· .

de que o U-9i7 se rendeu Magalhães, da Baia; Jose ..r\ugusto ezerra. e l.\l.e .61"

f'm âguas argentinas em 17 ros, do Rio Grande do Norte; Carlos de Llma Caval�
da coúente. f' de se supor cantí. de Pernambuco e coronel Moreira Lima, indica
que os �ois Builmal'inos

�
de· do pela Esquerda Democratica,

, O ®iiJ"@��� ��� �li;fj�iiw:titçip,1;'vi\i, ",�.� VEQl�",�, do. ;tt"� Bt:lpareCid�s te[l�am aIunuado, Ontrossim, foi criada uma comissão Inter.partidá.
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:/:"ii1Jl porem DaO eXIstem "ravas... �

BLUMBNAU • Sexla·{eira. : 31 da AY!HUO, �9 1945 . �Êi�hlli�;m�i'Si;]tDk�e;onsavel _ Anil XXI. N. 210 definitiva a respeito,!' na de alIança. que sera composta de repreaent&ntes da

=é====���-=. U.D.N. e do Partido Republicano, para unificar.. em
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todo o paiz, a campanha e!ll pró I da candidatura do bri·

ega
' J! l!J f' t

.
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I � , gadeiro Eduardo Gomes á Presidencia da Republica.
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partidaria foram indicados os srs . .Jo�é Americo, Ota-

� '�li,W �I � �f:j iH ��" .
-

iii ;vio Mangaheira e Prado Kelly.
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os . O .. ., Finalmente, processou-se tambem a eleiç,ão para

.

p' 'I�edremosb ���rlgaf�lelr� EdL�nardOGe�eS" IS f�nal do .

anifeslo ;i1��râ�. �;él�e';r�:��� Geral, sendo escolhido o sr. Vir-

do .. ··•· ar I o I ���lIfl� 1;1); �@!;�orm� 8) o MilJ�r BrigadeIro t'.idui!rdo Gomes, nem ninguém1-'--·----------------
, .'.

.

.
«h�I�� (�i�;I.�ld (.iOS. Ijue o apüHilu, quer. ser ou será futuro ditador do. "'Iimm iOfi daConfumando. ª .. potícia que pubHcamos em nossa adi- BrasIi! .... I I�h riU" U

çã,í! d� I� de ag{)sto, _sobre a ad�sã� �o Partido Trabalhista b) Se!'� (I Major B.dgad�iro Eduardo Gl)me� apeoas o d' ii ' ,

Nac!omd li c.a.ndlda�ufa .BrlgaaBlfo !:duaf(�o Gomes, �utur? P;NHdente d.a Republ_lC!l doa Estad�s U?!doa do Bra· UlluO .\II.1VO
repl'odUZ1IDOS aOSIXo.O fmal �o- manifesto, lançado após fi tSíl, l'!gorosamente de'n:wcfat1ca, que slio os palees em que
conve�çao que l'eUilm os maIS destacadDS lideres dessa as leu� são emanadas do p!'!Jprio povo, por 8eus legitim os Londres,. 30 (A.P.) - O

agremlsçiio poiítica;uoB Estados: '

. r�presentantes nos Parlamentos, com plena liberdade de Diario "Reynold's News"
" ,

;
. ....

Ei-Io.;
.

pensar; de falar, de Drar, de escr.ever, de rir de chorai, e publica em sua página de

'�Cb�ga de Ditadura ou Possíveis FutUl'ilS Ditadores! até de morrer pela Pátria em pleno uso e gozo do direito editoriais um artigo firmado

Nos Queremos o Brigadeiro Eduarrlo Gt'mesl de votar e ser votado, em escrutinio secreto, honesto e pelo prü�e8sor H"ll'old La;;k,
Por. que?

.
.

respeHado, dentro da ordem. contra as revoluções e contra Presidente .10 Comité Execu-

Simplesmente todo e qualquer regime exótico com o qual o povo- bom Hv,o d? Partido Trabalhista

pacifico, ordeiro e nu:na palavra, cristão do Brasil não se Brltamco, no qual o autor

coaduna!
I expressa que "o veneno do

c) .e, flnahl1ei.1te, porque votar no Brigadeiro Eduardo II !ranquismo e .eE�a c�rio.sa ICumes para 3 fUl�r� Pre.:1idencia da RepubH�a é salda.r l�postur,,: d� dlhu:mra crlS

parte de Qoasqs dIVidas para com os revol!iclOnáriüs de ta �e OliVeIra Salazar pro-

1922, 1924, 1930 e 1932 de que é o único sobrevivente dos pOfmonam certa� esperanças

Hero!\lús Dezoito do F<Ete de Copacabana e lidimo lepra.
a todos os interesses, maU-

sentante:
.

gnos qJ.1e temos derrotada no

,
.' Viva, Foi o M3.jor Bt'ítrlldeiro Eduardo Oom�s! mundo. "O artigo do Prof.

As
linhas sInuóBfls do "queremismo" eatão di· Viva A Democraciti 1

b Laski leva ü título de "Ini.

·
.... ante de um gráve prOblema.: 08 'Jomunistas. I Viva O Brasil!

'

migo do Novo Mundo".

· roubaram.lhe B grande idéIa!... I Partido 'l'rabalhista Na.cional
------------.---

." '.

'. ,Tinha. que nasce:; na sombra, viver de I [' Adalberto L\ma Leite - Presidente a crise Iloiversal de Praduça-o'm�l oUIdados e �redcer por fores. de €xpedieníes" I., José Facciola __ Delegsdo
'II

.

ahme�t�d� .dos I��ores e. recehlS 9�le co,iseguisse
'_-__�u__ Noticia procedente dos Estados Unidos dá·dos conta de que

infundIr, {;',8�e exotIco mOVimento pohtieo que [!mio i ii liberação do comêr.. Novo prefGito em se agrava, naquele país, a cri3e de gêneros alimentícios, o que

tl"6bal'ho v�m. �a�do á imprensa eslrsTIg·81ra. para sua I "ri i!!'"' ,CI:iIl�;lih.�
leva o novo secretario da t\griculturat sr. Anderson, a apelat:

compreensao� t!ivHie�temente, [lã,;; er� pnSfdveí' 8\21'- l Cli,..,«;· gaschuma UIIIlI 1111l1li1 para o concurso da Amédca Latina.

desl' de Baída os planos �t!e !r.w!uÍam a ad1)sãG OP!)i�. I RiO 30 (S.E.) - O prasi. RIO, 30 (S.E.) _ Foi nome. "Por muito que façamos neste sentido, não será isso de

tuna dos. elem�ntos de RIto borá!"}, como geria inlun- I �a�te do C.N.P. (!6�1!:ti'oU ado parã o cargo de Pretei. grande auxilio imediatamente. mas tenciono não perder nenhuma
til pa�a Jogadores ve.teranús descobrir o jogo aos IlloJ8 que estava realizando to de CurHlDa o professor oportunidade em obter aUmentos de que com tania urgencia

primen,os lances. HaVIa. que caZa)', prép31'�í' HJdo ás I' p.rovidencias junto á embaÍ- Alô Guimarães, membro da carecemos". declarou aquele titular. E acrescentou: "A produção

eseondldas. Nunca o SIlencio fôra tão neces81uio, .
xuda americana para. asse- Comissão Executiva d(l P.S.D.

de cereais mi Europa este ano será menor do que em toda a guerra".

porque, J81é.m de_, tUdO,'" er,a pre.ois.o .'�.,m,_..b,l1.i.!'. duas c.ias- I �urs,r 9. renOvação normal O no'!'" Pr,,,çe1t 'h t
Por outro lado, o "Boletim Economico", do Hamaratí. es-

"' ... '" IgU'" m t..
- 'c/{'"" �",tnq,.nC! d'" ""0 01'

v <oi, o Ja ornou d d' b' b '1·
" •

b
.

ova ....... e? e 1jl1&Cei!ve.,Hl-:1 dos liln:mg0!:1:3 B. liDa j'
',,·.i,> .""""'. u'"'::>

.

-..., ��r>S .ma
posse

tu an {) o mtercam 10 raSI,elfO'SOVleHco a a ilr�se em conse-

amfgüS, aqt!elee lnclmndo quantos, d2iH]B fr primr;ü"j· I ��xiBtentes nesta C�Dital de � queflcia do estabelecimento de relações diplomáticas e comerciais

hora, ;ss COlOCaram em Dfioslcão á iWadurB, esies í I s'üllB � permitir P8 ÜberaQão/ N-Q bar e DO !.ar entre os dois países. esclarece que se 110S depararão grandes

compreendendo quantos am.edihl'am um tanto Íuge-

I! ��d t:! comércio no. mais cur- .. '

.

f K N 011 . r . perspectivas de negócios com a U. R, S. S., que nos será com·

UllamenteA.que {} governo apoia""!! um c!mdidnt{}'. !I" ,::�_Plt!ZO. .

.

. :não, deve faltar pradora de café, cacau, oleaginosos, castanha do Pará, plantas

.'. A. tátICa '·9uerf..mi�h:.)' seria protelar por toJü,s medicinais, aícalóides, erva-mate, bálsamos, essenc1as e resinas

os J1HilOS o pleIto preSIdencial, favorecendo (] eonU. II vegetais, fibms, borracha, laranja, carnes, peles e couros, cristal,
nuisIDo e atravês<deste toda sorte de manobras teu" III

de rocha, carbonados e muitos eutros produtos, que lhe poderão
dentes a. promover mais. tarde fi. perpetuidaf.ie. O

ser enviados, em tr(lCa de outro:; de sua produção. através de

ideal. serm, P?.rt�nto, desmoralizar· a eleição pr0sF I I �
uma navegação regular entre os dois paises.

�enC'UI�, substItnmdo,..a pela dá unH� eül!stHuinte. Eis I &1J�S "'q.�PJe.'· r�""nllllo.r;,fRS" n�illa t.o.rm,;!lI! Outras não são as condições em que se encontram a In-

�".ca_m�!Ibo a:que chegaram 08 'éCrlÍCOB
.

do "quere. i �.i!lU �""" U lIij1ti� U ��\5 Iii 1t?!Ul glater!'?, o Canadá e a Africa do Sul. não falando na Europa de-

mlsmo' depOiS de penosBs, elocubl'ações. I
� � vastada e exausta, de sorle quê ao pais que tiver o que vender

, Tmi,Q. e�tava pre.Plil'ado ,na florríbra, quendo SUl'*
i Rdll em morle I

não falta�á mercado onde colocar os seus produtos,
I P'

g� o Partido ComuIUsta e sem IDüis nem me�üs nVf!Il I!�. ""d I ...
Sera o nosso caso? Poderemos bastar-nos a nos propnos'

Q_fi \) sinal e 'lança li sugestão da constituinte.. E as- II�'
grave

.. B.nCR�e,I'h,e e�. Que. perde a vula um e di::por de sobras para enviar ao eX,teria!'?
���m .tO�Il�U'f5e PODO. d� .e�panto8a de€cüberta. O "que� inieli1rante. . Ia ma.nllestap�A LamentaveImentef a resposta so podl;;' ser negativa, coma

J;�mlsmp. e,s,tavaJ, posIÍ!Vtimente, lograda. B
� y6:UJI podemas verificar dia a dia nas dificuldades que nos salteiam no

"�,c .A 61t!la9ão e> reaj�ente. difíciL Nestes primeiros ". I'
.

'. elo HDrizonte, 30 (S.li:,) .:_ Degenerem em serlO p'róprilJ consumo interno.

I! �salO� pubhcos o mOVImento "queremists." roi en. �onfhto um �omicio ':queremista" que se realizou dIa.' I

Há considerar, aio?!:!. que a pa�, a "Paz das Nações Unidas'\

\, '.

.

tregue. á Pa,tul�i8, (J,ue nã-o sabe o que quer..lvl�s por 24 nesta CapItal. A lInguagem dos oradores, extt'ema. tera de ser uma paz. ain�u�ada, prevldent� e, portanto, armada,

t[l!s d�ssa ge,n.�, ha, mna pOl'çfia de cava!heiws im- mente violenta. com insultos grosseiros a B "g l' !'!�stes dez �nos �a!sprOXlmos, na �oluçao dos prob!ema� com'

. .Qortantes, qqe- ]8mall; cogitarem de 8e misiurar com Eduardo Gome'.
.

f d 1
o 1] -,�C �1tO, plexos. deixados pela conflagraçao} que ainda nao fOI total.

O; Pa,r�ido Comunista. CavalheIros bem pê.!HHilntes e . .

.

.

a, pIOV_OCOtl aparvea e e ementos ol'lga· mente ganha; .

cI� Bol1d{Js ÍH!VereSI que .' nat.u,falmente cultivam os delr�stas. Os "quel'emlstaa". deuQtaud,O a intenção pre· Não haverá, assim: yãos re.ceio� de s�lperpro�u�ãO �e coisa

We�Js maiB-.cons�rvadt1res. DB�:se modo os próceres medIta,da de pe�rturb�r. a ordem, ao lllvez de fazer qual- !ienh_u�a; antes, o: preJu��os e lm;lfhcie?Cl�5 .;da� hmttaç�?s, das
,4:0 . quere11l1SmO", ad<:ta.ndi'J fi unha. justa do P. C, q

..
ner

p.�opa.ganQa po.litlca, procuraram localizar os não

I re�.inç?�S! d�,s coo,denaço.,s; e, m
..
ulfo prmcIPalmente, de econo·

\.. '.1 i �e encontram em serlOS apuros para expUcar a sua SlI17pat1zantés para agredi 108 res lt d' d',
. mia dIrigida, ,

I
(

, (.llndl1ta com a ata bem. pen8ante e coDservadtlra. f _

/ .

. ., u. an o 18130 sena· De tudo isso o que se pode lógica e inequivocamente de-

1......
:'. A,ffnal, os pr�pI'io� pal'tidario� tem direito à�� indagar.

COD c:8ãu e lmedlatamen.t� um conflIto, q,ue logo se ge-, preeuder é que à senha para o Brasil, no interesse de seu auto-

r' o;n�e fica a .hn�a de sep;;.raçtlo, ("utre o "qu91'emis-
nasalIzou. Um �os partICIpaotes do COlliWÍC, de Dome abasíeçirrH::oto e do seu comércio externo, há de ser esta: pfO'�

I
...

Il,10" e Co C-Qm,umsmo, qual o vérdadBiro sentido. dessa' Jose Azevedo FIlho; foi morto na confusão. O p,T. B. duzir. produzir mais; produzir muito, para tanto conjugando se

I. .

'. qOmllobão de, ideais tJ pl'üC$S�O(� para· resolver' fi I �roI?otor d.o comício, eu vÍou um representante águeI� I
a ação ,de ,N?:,enl�nti:5 e ���e._,Hladns, através de medidas dedisi·

�P".Esa crise p-oHtícn escreve !tO JornaF', ..• j Uamtal para·.apurar esse, crim.e '. t os
1

•

<>
vas e tmeU!i:ltus n8s�e seuh,�lo, .

.;

�....,...,._-="-;;"��",,-:-,,,,,;;,,�,",-,-��.__.;:_;_��
.•

� lã<Naçã�,
e apon ar cUlpad.ocL E' a hOra da batalh� (�� nlrA>I.�;;r.

Cr$ 60,00
Or$ 35,(1)
Cr$ 0,39

',',:

i .� .

I',
.

r
I

,

em Tabletes

I C I"
Um tablete dá um excelente
prato ou chicara de Caldo
(BouilIon, Consomé) - Moda
de usar: Não cozinhar, apenas
desfazer e dissolver em agua

bem quente.

C. ANTWEILER - Rua 7 Sef.,
100 • C. Postal. õ6

Blumenau

Santa Catarina - Brasil
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. Cv\ECANICO

3;:e;�I����V��$.Upa:�.��e���: t Permanente a óleo,. eletricidade e
ufa Mecânica Paulista, Rua a vaoorj de Novembro, 923. 1733-'-2

. "

De dois Rapa-ze-s para entre. Manicure sai:tM.d ' Penteados
1S no Armazém Bom Retiro,
ua Floriano Peixoto, 94.

***

Precisa-se

Vende-se

Um Negocio de Secos e

lolhados, com otíme Fregue
ia. '-- Inlormações dó Otto
nUe. NestaRedação, fone 1099

.

1'750 - ()
Um Ventilador, móvel "AEG".

Informações:
}TrO WILLE, neste Jornal.

Tel�tone 1099
IF'" .

VENDE-SE mudínhas de
.Hoxínlas, a tratar na Rua 15
íe Novembro, 41. 4v4
- ..... _ .... _..i��". ���.-

MOTOCICLETA
;- j

Marca Tríumph. 11 H.P.
Vende-se, - em . perfeito estado.

'aú!o Hoppe, Rua São Paulo s/no
. Itoupava-Bscoa

�-§-��"':-��-�-.1(,...,.��

fmpi'llgQà6 "'n> real �j""'D"ro
tAAóuEClenllNQUITES EM TOOOS pS
5!US GRAUS E SUAS N�H'FESTi\Ç!l(!)
OlHO SEJP..M_: 'tOS5ES.CATAIt"'O&
IlROapUITfS E C09UELUtlIE.

�

üMed1cação auxiliar
.

no tratamento da
.

sífilisl'

������-�-�-���-{+-�
!.;

.

No har e ri,o lav
r r: 1 ,'lI N o 11 i· :

i (-:; 'não 'deve faltar. r'··
''if.--�....:..�-!t��-�����-�.

idade!
. r8.

1'1
Com � tratamento pelo reputado pro

duto· OIU.SA, - Ã basa·de HormOnio.
(extratoll glandulares} e V1tfunlna� sele·

Cllo�!.da!li OKA.SA é um� medlcação
JaQlonaJ. • do alta e�cacia t�rapeutlca,
em tc;doa os· casos hgado8 dlretamente
a uerturbllções das glândulas sexuae!l.

O:i.ASA combato vigor08!l.mente: Ira·
:queza sexual em todas RS idades, sob·1I
fOrma de irumliolêilcia glandular ou vlta·
mmal; eenilidade precoce, f��lga e Pllrda

.

.

·!le·m8iDol'ia no homem; frlgIdez li t.odu .

.

1!9 pertUl'baçõea. de odgem OVll.rlana,
idade critica. obesidade e magreza, na·
eidez. da ,pele e rugosidade da (lutis, na
.mulher. OKASA (importado diriltamente
de. Londres) proporciona Juventude,
Sande Força e VigOr. Peça rármul"
�prata,l· para homens a fórmula "ouro"
:para mulheres, em todas as hOal! Dr?ga
rllill O· Farmacias. In!ormaçõe•• pedldoa
"'0 DIlrtr•.Produtos A..1lliA. � ÃV. Rio
llruce. 100 • lllc.

Consumidor
fxHa ... Manteiga fRIGOR

. Ex�ta QuaJjdads que Fôr·
A

Mas não ó FRIGOR
"'.:-----.-' .-� .

d�iJ.;b;m�
M-j1ifU,f_H& J .

CÓllll'BA
t>1><iOi!
,,;::s.tl'AOOf:
IiÓUe3 .. fAtf�
"'fVQ"'li'�3 •
.;;êa<, ...u�

�&.�

Londrina �--

Cia. de Terras Norte do Paraná
A Maior Empresa Colonizadora da America do Sul

De passagem nas zonas Blumensu e Rio do Sul,
. o Agente autorizado, Snr, João Ferrari, efetuou ven
das de Datas, Chácaras e Lotes por mais ou menos

1 milhão de cruzeiros. provando esta o valor das
terras da COMPANHIA por ele, representa da,

Para obter informações mais detalhadas, dirigir se, por
carta ou pessoalmente ao sr. João Ferrari - GRANDE
HOTEL, em LONDRINA, ou ao sr. OTTO WILLE,
B L U M E N A u .; Caixa Postal, 93 25v15

.'

Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Comerciários
Delegacia em Santa Catarina

Agência em 81umenau
_

o Agente do INSTliUTO DE APOSENTADORIA E PEN
SOES DOS COMERCIÀRIOS em Blumenau avisa a todas as
empresas SUjeitas ao espaço legal desse Instituto que, a partir
do mes de Agosto, as contribuições serão cobrados \la base de
5o!o (cinco por cento) sobre o salário de clas�e, de acordo com
o estabelecido no decreto-le 7835 de 4/8/45.

Cientifica. outrossim, que, em face do que prescreve opa·
ragafo 10· do artigo 3° do aludido diploma legal. nenhum segura
do. inclusive os empregadO'l'f!R. poderá ccntribuir·mensalmente.
tambem a partir daquele mês, sobre salario inferior aO minimo
vigente na localidade. (Cr.$ SOO,OO}. .

BlumellBu. 20 de Agosto de 1945
JOAO ALVES DA SILVA PORTO

Agente

r........,...".
.............................. · .....-��,...,.._...,..,.,,· ...........,.......,.,...,....,..,...,...,..

. f··êãS·ã···:··d�:····MÕ��i�·· 'Rõ�8·m��k·· ·Ltd·�:···�
li DormltarlOS .

�)
� Solos de Jantar �l� Moveis Estofados �lt�.:. Serviço. bem perfeit.o e bem acabado .�:.jt Grande esíoque de Tapetes �� Rua �r. Amadeu luz, tl �t�s���:;:.."e�"��,, •

.::.��::���.��;,.�:)

DAG. MIR
Expedições ... Despachos

Agentes dos lá'es:.

IIBRASILMAR"

I

. com viagens regulares entre Hajai -- Santos
Caixa postal 36 - End. felegr.i'Guldo"

ITAJAI' _. Rua Pedro Ferreira n08• 68/7:&

fabrica de ladrilhos e Oficina de Escultura

Irnoldo Pueller
BtUIEIAU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)
Telefone, 1081 .; Caixa Postai. 48

I
Doenças de Senhoras � Sífilis e outras nlOlestias

veDe-,reas - fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor

I
CUNICA GERAL - OPERAÇÕES

co.matutirio:
Rlla 15 de NovembrD. 1186 (ao lado do Hotel

EU.
te)

IFONE. 1405
ConsuHús: dás 10,30 ás 12 e dás 15 âs 18 boras

.

Horário especial pala tratamentos com·Penicilina- '- _
.--_

-

- -

-
-

.'. _

,

ln

Dr. Percy.João de Borba·'
M H D 1 C o E S P.� C I A L 1ST A

Edital. Oficina RIDIO' fURI(
. .

Edlta.l
Faço saber que, perante o Sr.' Faç� saber.' que pret®.d�ri.l c�.

Oficial dó' Registro Civil da sai- se: )o�é Americo e Ana
i· dSéde da Comarca de jaraguá dos Santos. E!lel natu�al deste]. ltend.e todos 05 ierv Ç08· I

do Sult -. habílltam-se para Estado, nascldo DO dla 19 de .. Radies receptores
casar: e WlHy Otto Juoge e ,ma�o de 1916. operaria, viuvo, iarv!(ios Raplelos. e Qar�ptbl�',
Ci1Iy Alma Maria Blank. Ele, domicllia.<I0 e re.8�dente D�sta l'BLBPoHB <i395 .

.

natural deste Estado, nascido etdade, ülho Iegltlmo dp. Vl�{lr
aos 4 de outubro de. 1919, Ameríco e d!:l Maria CaIDIIB.
lavrador solteiro: domiciliado Ela, natural deste Estado, nas.
e residente nêsta' cidade, tilho ctda no dia 28 de outubro de fi t 'No 0l1i· e ,lIlI� l:O�'��! 'i
legitimo de Guilherme Junge 19.1�,�soIteira, d�mé8tica, do- lJ '; �NQ'T r,_; ;llH
e de sua mulher Clara junge, mlellíada e resídente nesta, .:: nãQ teve fálill ''í2�
Ela, natural deste Estado, cidade,fHha de Antonio Ca!- .

.

.

nascido aos 13 de março de los dos Santos - e de Mana i-"'-í(-���--:-E-��""_'�..1919. domestica. solteíra, do- Ana dos Santos. f
. T Aos Senhores Proprie- Imlcílíada e residente em Bío Apresentaram os documentos �

.

d RADIOS �
da Luz, jari!guá, filha legitima exigído pelo artigo 180 do. 00;": +.

taríos e, ·1
de Ervíno Blank e de sua digo civil sob no. 1, 9", 3 e 4\ A instalação de uma I
mulher Adele Duwe Blank. Si alguem tiver conhecímeeto de ii ANTENA GALLI I,

Apresentaram .03 documentos
J

existir algum: impe.dimento .le�al, r representa as seguintes �
1 exigido pelo artigo 180 do Co.. 1 acuse o para os f!llns .de dJlI'eloo,. f vantagens li
di�o civil sob -n. 1, 2, 4 e s·lE, p�a �nsta\r e chegar ao 00 • facilidade de !nstalaçào. TSI algnem tíves conhecimento de nheoímento de to�1 lavro. o 1 Economia Segurança 'e8
existir algum: impedimento legal, presente para ser aflXa�() no lo. I e melhor recepção. '. I
acuse o para os nns doe direito. gar. do costume e publtcado pe-

I
(nlorma . com li sr. JOBt

ii

E, para constar e chegar a,G 00.. la 'Imprensa.. .

' . BDI
. .... �...

nheeímento de todo�, lavro o Blumenau, 23 de .ago�to de 1945 .: <,
..

gua Sã.O Paulp, g ,1,
presente para ser afixado .ne [Q..

.

yi'Ctofmo Braga I -. mU�DilU ..... . ""

gar do costUme e publicado p.e.. Oficial do Registro Civil. ...
I �-"�""""'�-4J1liit___

la: impr.e:nsa.
Blumenau, 29 Agosto de 1945

Vicionno Braga'
Oficial do Registro. Civil.

*** \
.

Editai

Dr .. C A M AR A·
ESPECIALISTA

TRATAMENTO E OPERAQOES DAS DOENQAS DcE SENHORAS
MlllesUas das meninas 8 moeas. DislurbiDs da .. ldad8. critica-'. fer".

turbiu;ãe. nmu·o..gIandnliires. OPERAQOES .. do ulé,ro.: .covi_rjOl•
Irompas, lumires. IPendice. ·baruias. etc.· ....

.

Diaterwocoagruaeii.o - Ondas Curtas.
CLINICÁ EM GERAI:. .

Coração. pulmõss. rms. lU'. digestivo.···
'atices - Ulceras - Doeneas TroDiead•..

GONS.: Trav. � de. FevereIro N. ii (em frente do Hotal V4tllfÍa)
8BSUl: Rua São Paulo.511 - Fone: 1226. - B L li MJfM A U

ifa\)l9 sabell que prete:odeIll ca
ser-se: Osvaldo Christen e

Paula Kruger. Ele,. natural
deste Estado, nascido aos 30,
de outubro de 1916, fiums:-I
ceutico, solteiro, domiciliado
e residente nésta cidade, filho
legitimo de Alfredo Christen
e de sua mulher· Margarida s· t

..

d S N
.

·ei· n-
-

-1-Christen. Ela. oatural desta ecre arfa a.. eguranca .. a .0.3··.
Estado, nascida aos 24 de 2a. Delegacia Regional de Policia de Blumllllau,

.

outubro de 1920, domestica, E·· ·D· ·'1 T· A L·
..

solteira., domiciliada e resi-
dente nésta cidade, filha lt'gi� De .ordem do senhor Delegado Regional de PóHciadévQtim& de de Augusto Krueger

ao c.onhecimento
.

público que, 3. partir de 7 dá 8.go.s.·.. to� forame de suamulher Ema Krueger.
iSAo::res.entl'iram os cmcnmentel exl� suspensos aS restrições impostas aos BRASILEIRO, .

NATURA";'
l'

. LlZADOS, DE ORIGEM ALEMÃt de acordo tom o'ofiCio nagidol pelo ar� 180 d� �d(g'6 13.170 do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores. dirigidQCivil sob n. 1,2, e 4. Si Blguem
ao Exmo. senhor Interventor federa!. .,..

.

tive.!: conhecimento de existir aI..
.Blumenau, 24 d.e agosto de 1945

.
.

'.

.

,. :
gum impedimento legal. acuse o

r o v E
;_Jara: OS fins da 'dheit\J.. �B,""p.ara ABIL O DE .. LI EIRA - sCl'ivão
constaI) e chegaD a� oonkecign..

to de todos; lavr� o :presente pa:..
ra ser afixaJ<l :no log,ar do
costum.1e e publicada p.ela

im.-]g�:�nau, 29.d� A
..

gost!o d� 191:;.V1t�n() H)). .

Ofida] do Regísh CMl..
'�*"*

Edital

Sociedade Beniliciadora -. de·
Madeiras Ltda�

Telefone f248 - Rua 7 de Se.tembbr9.
.

-

--

'.:-
-

.

.

.

Fornecedores de Madeiras· em lie_ral-r
Fd� saber que pretendem ca. I· . forro Paulista, EncàntoneJ'ras de. Qüalquer'E$péCié,aar'se' logo Reif e Santa de ...

Ol.iV.6ir.a. Ele.,. natural <les.,.e ,.
. AHnh,:\mento, etc. etc.

Estado, nascido aos 19 de

II março de 1925, tecelão, sol- Especialidade: Soalho' Mârca Str�bel

.teifo,... domicil. l.·ad.o.
e residen.t

..

e
t=.iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiíiiiiiiii õiiijiiiiiiiiii_em Houpava Norte, deste ,..

Distrito. filho legitImo de

I
Erwin Reit e de sua mulher I ·t

.

p. "'8- do AguS·tofr.led.8 Rei!. EI.a,. nat.u
ra!

.d.es
.

mpos 08 a serem· . agos no IDe· 0..�•..
_ .....•.•. _.te Estado, náscida aOB 21 de

setembro de 1929. domestica, COLETORIA FEDERAL _ Pagamento de)mposto -soosolte·ira, domiciliada e' resI. bre a Renda. (la. cota). .

.

dente nestá cidade, filha le-
OOLETORIA ESTA.DUAL- Ituposto sobra Iadusttia tagitima de José Maximano de

Profissões (2!l semestre).Oliveira e de sua mulher Ma·
. PREFEITURAS: .

.ria de Oliveira. Blumenau _.' Taxas Rodoviarías - Âno Inteir'O ...Ap,reBentaram os dot'llnlento� exi.. Oáspar..,._ Imposto TerritoJial (lo semestre)...�doJ 'p�lo. artig? 180. do �';I Brusgue. _ Taxa Rodoviaria ._ (Ano ínteil{)} ...
'"'- ImpQstodIgO Clv�l, sob fi .• 1, 2,4 e 5

..Si .;
.

Predial (20 semestre). .

.. ..

a�elD tlvell C*nh"'e�n� .

t'l. Iodaisl - Imposto de Oapitação e Taxas Rodoviari88 (AnoeXlsUn al� fIIrtle�mx�n� llgal..
.

.. Inteiro). .. . ... -
.

acu.se .. para OI fiol de direIto; l'{mbó - Não ha impostos a pagar _

.E, p�a 00;08tall e chegar a� o� ROdeio - Imposto de Licençst de V13Ículos para. 'os cQn.trh:nheCllllentQ de todos lavro o J1)l'eJ buiates tal li quantia superIor de. Cr$ 100,00se,ute para sell afixado !lo Io�atI· ..

(20 semestre}.
.

_.... ..dO OOstWU:e e publicado p.:ela ··l;a;r... Ihirama - 1mposto ..
de Industria e.Profissão (20 semeatréj .

BPl'lei1·nsa. .

2 d .. Rio do Sul·...;...· Imposto de, Industria e Profissilo (20 semestre).

umenau, 9 Agosto e 1945 _.

.

VictonnG Br�<f
Oficial do ge�troiJ Civil. '

I
'.: I

I
•.

1

-

,

1
,

..
'

yS:�

Entre Cais.as Semelhantes
O· Melhor é o Unico Bom...

Entre os Depurativos esc91ha o .<lOALENOOAL"
. que ainda é o melhor; ....

... .. .

. .' ,

. A Sifilis eslómaeal que· sirr.ula cau::er.·;é Inàis
frequente do que se julga e DO esófago taillb.�in pÓ
de ser lugar. de Jalsos tumores cancerosÓs, ;que Ara.
zem· graves perturbações digestívas� Para .livrar-se

..

desses males consulte o seu médicç. o quaL em caso
de Sífilis, lhe presCreverá uma medh:ação ,apropriada'

'i
;;.

valioso auxiliar no tratamento da Sif1!is é o remedia
·indicado pata todas

'

man.ifestaç�es da impür.eza do
sangue. Use e tire a prova real ·de que é o melhor
depurativo.

' _

-

., (No.j39}:Q) ,; .
.

__ . .��_.",L·t ui.i,!.
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Domingo - 2 de Setembro
Grande" festa Popular>

No páteo do "Colegio 'Sant« Antonio;', c

Em beneficio da "ESCOLA PRATICA' DE OOMERCIO DO
COLÉGIO SANTO ANTONIO'>, .

APRESENTAM:SE: "

'. .

.

Os mais variados jogos com valiosos prêmios. ótimas.be- .

. bldas, saborosos assados, café, doces e demais divertimentos e

graciosidades de grande atração. .'

' ..

'

. CONVIDA SE O 'POVO EM GERAL

S
·

M 61
e

t
ft.�,il, cédula é posta num envelope quando' o.

er"VICO' ,

I 1 f"'-eleltol' está encerrado numa cabine indevas-.

.'
,

,
.,'. savel, Nínguem está vendo o eleitor quando ele de-

E I
.

t b posíta a sua cédula no envelope, que lhe é fornecido
se arecimen os 50 re as novas antes, pelo presidente da mesa. e consiste numa so-

disposições brecarta igual para todos.
.

Besumo do Dac.-Lei n. 7.3%3 de 26IHt5 e das Instrução que regulam Não haverá nenhum livro especial para cada.
;. o Serviço Militar: Partido. Será um livro �Ó para todos os eleitores,

.

. t'},- Todos os brasileiros natos e' naturallsados, 8
Ninguem assina a cédula. O voto é secreto. Aliatem
se onde quízerem, mas, d� qualquer forma, votem,

partir dos 18 ano de iljade, deverão' Iívremente, depois. nos nêmes de sua preterencla.a) ,...._ os residentes no interior do Estado. alistar-se
na Junta de Alistamento Militar ou ao Quartel do Exérclto, Nínguem saberá em quem o eleitor terá votado,
et houver na séde do .MunicjpÍo: quando este sair da cabine e depositar na urna o

b) .....,. os residentes em Curitiba ou floriaflopolis, na
seu envelope fechado. As coações de agora desapa-

Circunscrição de Recrutamento local.
,

recerão na hora de votar.

2') - Esse alistamento é conalderado expontaneo en- O voto é obrigatorio!
tre os 18 anos e os 19 anos e 8 meses de idade, podendo mli IílilI!l!IIlliIm m �
sr, realizado pessoalmente pelo alistado ou por meio de
um parente, procurador. etc., ou ainda por meio de comu-

nicação escrita. (Isenta de selo) '. ,

,3') - As repartições allstadoras (Junta de Alistamen-
'"

to MdUar, Ouarteís e Círcunscrtção de Recruramentot tun-

f1 '-tactonsm de 1. de Janeiro a 31 de Dezembro (todo ano') para' Se.da,s. Linhos.,Casemiras,
'

fIns de alistamento. '- ;

4) - O. alistando deverá ao alistar-se apresentar cer- I
RI SC�dOS, �.nns, Sapatos, Itldão de nascímente ou prova legal equivalente. Si não') C a P C apossuir nenhum documento dessa natureza, o alistamento
atllls S,' IJamaS, ap 5,

é feito 1� acordo com as declarações que fizer.
.

Meias, etc. II
.
5-} - Todo brasileiro a partir dos 19 anos, que não II' eh' R

. fi N I ,:1���i�i!rd�aã:o�d���� obrigações concernentes ao ser � _����menzom, uury e e sa_
.a} - obter passaporte ou revalida-lo; BlUMENfUI - Rua 15 de Novembro, 585 lO fone� 1101
b) - ser tunctonaeto ou empregado ' do governo � mml m l!JIIllIgfederal� !'lstadual ou municipal ou exercer' cargo publtco

e8btiPend!adO,�peIO governo, entidades para-estatl1Ífils ou.
BU veacroneuos pelo poder público:

c} - assinar contrato com o governo federal es-
.

tadual ou muníeípaj. .

". d) - Ob.ter carteira de ideoti.dade: Causas C!'"riS, eomeroíaís.crímínaía Dr Alfredo If8ss1 Dr Med H Papeo) - prestar exame ou matrieular-sa em qualquer e trabalhIsta.-;-qopranças e .contra··.. •• •

estab.e!�)l'ime!lto de ensino; tos. - ConÂ���f!�sd:t�OCledades mediCO Clínica geral. Especialista
1 - msceever se em concurso para cargo publico. em molestías da garganta

,
g} - rec�b�r premio OI! favor do governo federal Dr. FRANCISCO GOTTARDI do Hospltal Sta, Izabel nariz, ouvidos e olhos.

estadual ou mU�lClpal; .. _ I A D V O G A D O
fi) pie t <> 1 e d t

.. Oper açõ1!s Consultas: 10 - -12 hs. e 15·17 fig.
.

-- ue ..r que qu r rrei o, lavor ou prerroga

'IEscritóriO:
Praça Nerêu Ramos.Bu

tIV8. com fundamento nas leis trabalhistas. Tel. 21 . Resid. Hotel PONTO CHIe CUNlCA GERAL BLUMENAU . RUA PIAUí, 2

b .

A partir de I: de Janeiro de 1946 não poderá taro ._=----_ RIO_DO SUL
....... �_

.

e�� i} _ obter oartetrs profissional, matricula Ou Ins- Dr. Affonso Balsínl ·2- Tabellião NOBREGA Dr. Arão Rebetlo
crreão para exereícto de qualquer função e licença de M d' E

.

I'�� idificio da Prefeitura
industria e protíssão; e rco specia .hHa e,m

. j) -"-o adquirir, alienar, hipotecar lmovets, assim como doenças de Crianças
UgU1'8r como outorgado ou outorgante em escrituras de e da Pêle
'anticresB, permuta ou troca de bens dessa natureza.

6') - Todos os brasileiros uatos ou neturalísaâos
na8ci�os entre 1. de Janeiro e 31 de Dezembro de 1925:
que .amda não forem reservistas, deverão comparecer nos
Ioéals e epoeas.abatxo mencionados, B. fim-de serem íns
peetenados de saúde.
ltealidade Quartel

I

Rua 4 de fevereiro N' 1 Alameda

\ A tratar com I

111I-O-lI!!II!.I!se-U-RIIIII!IIIIIIA!I!I!I!!IIIIlD-llao_1QiI!IIIIIelllli!ll:!II!III!;í!!I'lII,._A�B!!li-�_�h_U:_-:í:;!!II!IIiilillllloll!Jl!lll-IiIIIIIII;-__ll
�

.

Leve-OI imediatamente na ofici�a

R�.!I�ODI:m!�!!M ASSINATUui�':Im-"�Cl,ORNlfS.
I Equipamento nwderno de alta precisão, técnico I

J
.

r01�mado e diplomado em São Paulo
'

,

'

.. ", ' "
'"

,

.

1 ._A_la_m_e_da_R_il_o_B_,_ra_"_C_OilBlllll_1!11i<!>'0____ Estado .a�' .�ã:Õ·-,��ú�o�· .Sã?, �aulo
Por ano. Gr$ Jf20l0f)j. pfJ.'!' ll2Al'(to. 0,$ ,.O,�O
.. JonjâJ �d.QÚ(!o'm;ê,tcip,':"aitf.; ,

Por ano'Cr$ 1.00,0,(Jt/P()'Í] ;1f;2:Çt'RO 0"'$'60;00'

Dr.. SANTAELLA
.

fliplowado Deia Faculdade Nacional de Medicina tia.

Universidade do BrasiL

Mé�ico por concurso do. Serviço Nacional _ia Doenças Ment.ais,Ex-mterno ,da Santa Cl_IS!i e d� Hospital Psiquiátúco do Rio
de Jallfllro, Ex·médico aSSIstente do Sanatório Rio de

Janeiro da Capital Federal.
CLiNiCA MÉDiCA - ESPECIALISTA EM DOENCAS NBRVOSAS

CONSULTÓRIO· fi U. ft. 11 li � I P II S C 8 M I D T
i.EdifiClO Amelia Neto)
Das 15 ás 18 horas

FLORIANÓPOLIS

� L;;;;._'E_II E__,.",>. ;... � d' , , <-

ANIEI<iAAmADOR (G. SchoJz)
Recomenda-se pelo

. Esmerado Serviço
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protestos de let'l'as

Complaos venda de immoveÍ8.
confissões de. divida; etc.
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TOMEM
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I'SILVEIRAII

"Medicação ouatüar
no tratamento da

sitilis"
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No bar e no la!)
KNOT.

não deve faltar

Caixão funebre
.

S!l"Viços de primeira
ordem

Rua Maranhão
N' 27

Profission.al
Dr, Paulo Mayerle
,

Msdíao assistente .do ,

HOSPITAL S tlNTA IZABEL
Cllníca Medica e das erean

çae, partos e operações -
Radiodiagnbsticps, .

-0- BLUMENAU -o"""

Advogado
Rua Pa.raná.3:1-A-Te1. i436

f BLUM.fNAU .

Escriptorl(l

Clinica Geràl

Tratamentos especializados das doenças ,do éstomago,
.

figado e .ínteatinóe, som'operação,
.

Laboratório anexo.
'

I
Consultas: Rua Brusqu« s/no; d�s 3 - 6 horas

i __m.e_n.o.s.a.o.s,..s_a.ba.i.o.s_: nF_o.n.e.,_1.3_19 .

Aparelhos' de ·Radlo
.

da R C À
.
Vítor

de todos os tipos e tamanhos ná

Casa do Americano $. ,.A.
.

Mercado de AutÓmóveil
.

Rua 15 o' 487

I

Posto Eleitoral: "Cidade de Blu· ... ·

menau"··. CORRESPONDfNCl1 _

'

Afim de tratar de assuntos relacionados com· o Servi
ço de Inscrição Eleitol'lil. que Junciona ,anexo a este jornal.
pede-se ás pessoas abaixos relacionadas a fineza de, com
parece.rem li este Posto>:-Sras. Evelina Martenda�J:� AlzirB

.

Anderson; Frieda Zueg;e, Maria Ribeiro e 131'. José·l3i&Qpnl.;
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30 (lt P.) -- o [ornal "Pravda'' anunciou boje estar seguramente Inlormadn de que
. ,.. Hitler ainda se encontra vivo, conseguindo até agora escapar á vigilancla aliada em virtude
-.. '

'
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.: ..
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'

. de um inteligente disfarce pQr ele adotado,
.' ,

'.'
,

'.�:+:-=-��--:+:�:"-�"""':!IE"';;'�_:_;_"O�_";_�-'-�-�-�--:-�-�'_"'!€-:' o.�-�--§Mf�"';'jl-if.-�-§!'......�-"� o ,�-�i!$"''''''-�'����'-�.!l!<6�'' o !(-SI!:���--�-J1-lJ.�.-��)l' o '!f."""':f.-�-�-�-7(es:J.-1:"__�'·";<o@

q.. ,' ; 'Z'. e. as' ' I mulher paronaaose
I I úcáfeAJ'� Cénd'dAoJ; e as eleições

o' que saudades que tenho Naqueles tempos ditosos, Curitiba, 30 (A,N.) - Sobre
Da aurora da ditadura Jogava "golf> na serra, o alístamento elettoral no

����!������������������� Da minha vida Ião pura Não via sombra da guerra Paraná, um jornal desta Ca-

Que os votos não trazem mais. Que me veio atrapalhar. pltal
.

esclarece que atê o

Que amor, que sonhos, que flores, Rezava ã santa Perpetua, ' momento estão alistados
Quando o DlP me cantava Achava o céu sempre lindo, "ex oficio" 59.085 eleitores,
E eu, sorindo, me embalava Adormecia sorrindo sendo que na Capital apenas

.

.
. Pela voz dos Lourívais l E despertava a mandar! .\;. a percentagem é de quasí

I
.....

' .... Contp.-.se JIUi}, f;l raínda Dido em arribando nas alríca- 500{0, pois o numero,

!,.n�s pl'a.ia�( pedira ao reiJar�as tanto terreDoqu�ntoPf:ldes Como eram belos os dias Livre filho lá dos pampas, -Ui-€. C UYI 5 de alistados" atinge
I ,s� 'medu',com, o couro de bOJ. Acordou o monarca exprlmln- Da lnfancía do Estado Novo! Eu sorria satisfeito, 6/J. A 25.01 i. Segue-se Da ordem

'(JQ;,se em tránces sorrisos. A aátuta mulher pOI em, tomou Esperanças dava ao povo Vendo o povo contrafeito: A � C com maiores percentagens
O; eouro maiQl' 'que poude encontrar, mandou fiar o pelo, Como perfumes dá a flor. Pés descalços, braços nús. pr R E M E os do município de Ponta
c\)rtou o couro em finíssimas tiras e estendeu o em modo Eu governava sereno,

.

Brotando do Sousa Costa,

�
Grossa, Paranagué e Londr.i�

.

v; abranger unia extensão vasttssíme de terra. O infeliz Jar- Sem Câmara e sem seriado Lá ia o nosso tesouro .� �

na. Outro detalhe ínteressan-
. pile tarde p.etcebeuo artificio e maldisse aquela cega con- O mundo era um ceu dourado, Fazendo palácios de ouro ,;�� te da reportagem mostra que

'

.. ce��,ão em que ele próprio pereceu, pois nessa lar.ga área A vida, um. hino de amor. E rninlsterios-. azuesl ,,/ -;,.:::;.---- .

.�.. I á percentagem de eleitores
d,&·,�eI.'reno for �dmCftda a .poderosa cidade de ,GtJ:�laO'o que Que aurora, que sol, que vida, O' que saudades que tenho I do sexo feminino é de 40 %.

,. �ubjugou ..
a. Arries inteira,' ',',;::

1'5

Que noites .c·heias de brltho, Da auron da ditadura Ir' ..............,,...._,..._,...,,..,,....,'w....�--------�,..,,..,..,,............,.....�-, ..
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Assim éno B "1
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.. .. . rssu a ilÇ .. comumsta. e e a prmetpto Ouvindo (} Marcondes Filhn Da minha vida tão pura ,t!� ,ffi:;�.pouco, Bem .}�ouco. A concessão é dada. Esfá a alinhavar Querendo o povo aM,I"TI"r! Q � -
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tóonurtc
..., " ", ue os VOlOS nao razem mars

�: • t
.' a mves lua. �al ser ampta, num momen o cportcno que ela As prisões cheias de gente, Que amor, que sonhos, que flores,

I ; OFE R.ECEMOS.
.

:l.·pro�.ria désconhece mas que as circunstancias' apentam. O A imprensa quieta, arrolhada, Ouando o DIP me canlava: .

G AS :1nosso 'Governoienão faz mais do que umas tantas : ccnces-
�

t NOVAS RECEM CHE AD .\
.. sões' em ordem a se divulgarem as Ideías eomnnístas..: .,

O radio sem dizer nada, E eu. sorrindo, me. e'!lbala � >.=
- I

.

=1
............ Argumentam os cépticos que o 'nosso campo é sáfaio O DIP a me bajular! . Pela voz dos Lourivais l í t: �II llQU IN'''§ DI'.ê' �SCRJ{'llER :}á::,ltrlplantação do comunismo. E arasão precípua "dessa O' ínfancia do Estado Novo, .ALVARO ARMANDO J� nlfl" fi � L

.

i.J1' ��
- ,afIrmação está DiJ. tnesíatenela de um capitalismo nacional. O' meu céu de primavera! (Da revista II. O Globo» H L. C. St'll!iH & CORotU (norte-amencanas} :jCtque temos, filem de não ser nosso, não é ainda uma for- Que doce a vida não era �: IIAQUINAS ni: CALCUL AR

:�

ça 'esmagadora que possa provocar uma reaCiÍo.'Essa aser- Vendo um servo"'em cada íanl --ID- H LVI UL '. .fl. g
çà() não procede. Ou por outra, prova o. contrãrto: sendo o Em vez das máguas de agora Votar em EDUIRBO GO��ES {: "ORIGINAL - ODUMERa (suecas} EJ
ca,pl�ªl!smodos outros paiz_es extremamente forte, ." !}. < �9ilo Eu tinha nessas delicias

I
{:

.
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.

:1'... cQm"!1n�sta esbarra no camínho da pl'op8g�nda com essa I. Dos facist;sc as carici�s é o dever� de
.' to.dos os {! DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ES'&ADO :

." .. ' •

B·I·'·
". BRAC1ILEIROS�: DE SANTA CATARINA: :'pOL�ncm, 80 p�6Sí}. que no. raSI, o campo é livre, á nova E a simpatia... o . .. "

}
•

.

dQptl'ina sedutora e o governo camal'ada�:N à�ãO comunista ,�{.,�
.

J_ SANTO� N 1'1 A
_ i�for dado o couro. Está. ela a cortaI-o em >finissimas ,tiras. .-..--���jíJ- ....��:·_""'t: .- ..���-�:'!.'�-:"-:..-�_...�--:� - t;;I Ui: '" Fi._ ·S

DeHpea:se a edificação nestas regiõe$ duma sucUrsal mos-
: n I O ln n S U 11' =1

covita ,ou me:sulO duma dOD:!inadora e.nova Cartago. Cllldc· e SOCIAL ��.:.'
... u IU''''

�."�l.... Amda é tempo de arrepiar caminho.
> Rua Carlos Gomes, 59 (ESQ� av. 1 de Setembro)

estoUcos a põstos.
'

Aniversarias acha·se engtil�llado o feliz ç� ex. POSTAL 7.END, TEL: DOSSAN- fONES:103e94.. �I
1J.�I���f:.��� seF�:!1�t� �!.1�.��� ��,�i�·

Souza e

11�.; � ,_, ; �ij
sociedade it8Jaiense.

>'

Uma linda garotinha veiu
�--......_....,.. �........,..,...�----�--�---.

- A efeméride de hoje as- encher de feStas ontem o lar
sina1.a o transcurso da data do sr. Bruno Oermer e de Da.
hatalícia da srta'WalJy Eichs. Alrun Germer.
tadt, dedicada funcionaria da
HOasa WHly Sievert. FaleC·lm*e*n':t·OS- Comemora amanhã o

transcurso de mais uma data Com a idade de 26 anos,
natalícia o sr, Edmundo for- faleceu. ante-ont�m. dia 29, o Deposito li disposiçl!ü
bici, funcionario da Campa- S1": Herbert Schmidt, genro do Deposito Popular

. nhia de Anilinas, Produtos sr. Leopoldo Schmidl, comer- C/Cts. Bom avia0 de 30 di<'5�

Quimicos e Material Técnico, c;ante nesta praça.'
,> fI.", 60 dialY

desta praça; '.' . I
Seu sepultamento realizou [<iam Id > fV dk�ái

**� 1 :. se ontem no cemitério pro· idem i(h�'m 1.e.G díaili

, ViaJwantes ',testante.
.

i CIOs. Prazo Fb'l) 6 m�H�� roem ioe� 12 *

'1 JOAQUJ�I WOLF �
O Atf O· I·) i '

fi
Em companhHi de sua exrna.·

r onso a SIOI �����������.;::��_!Am"_19l!

I familia encontra-se nesta. "lH'a.1 .

• ' .'",'. ,

, ça o sr, Joaquim Wolf.' do \ I
.

..--,.-.--+�..-�-,�-,.-.,....,.. o �....!$,-�-,;t,--�.__,�...-.;t>;��...
·.f&m�����&_R__r. iIIB! �! alto comercio de Joinvile e Diplom. pela Faculdade

\figurá muito relacionada na· Nacional de �ledicina da

t
-

(. I IlIiIIio'r' II queIa sociedade. Universidade do Brasil I" OMedico Bsp�cialista em Doenças das II
Dr. FRANCISCO GOTTARDI Crianças e da Péle

M�quinas text.·s }"nglezas Tr�ttandO de .8tssunto8B,de Cursos especializadOs�shobre Ali- I r t .1Q i seu ln BrBsse, es eve em iU mentação das Criando as, Pue-
· .•... Banqueiros Ínglez6s se manifestaram dispostos a co- menau o sr. Dr, Francisco

I
ricuHura, Higiene Infantil, Clínica II

Opefl;H:' no forneoimento as maquinas que fossem imnorta- Gotte.rdi, ilustre advogado no IvIédica Infantil, Tuberculose In-
dore.s da Inglaterra com destino 8 nossá industria textH forum de Rio do Sul e desta- fantil e Doenças da Péle das Precisamos IDimter inlangivel ii progressão dI lrab,ªs
insjtl1)l1u!iQ ill.p,sffiQ qu<}, para os. C8.SÔS em que o� preten: cado procer da União Demo· Crianças. lho, mr�it9 e t:sii�a dos ieUms pRllilelros de Uhunenau•

.

dentes D:tHsileiros tivesS'em qualquer dificuldade em aber. crática Nacional naquela fio·
- " �

Jui'�. de ,credito; os respetivos bancos estariam dispostos reseente cid�de.. Dá cll�s�ltas em;; . s�u D�'Ii'D Ha� d2YlUnOS, pois, estar sUJGutos ti qualquer surpresa
a hnaUm81' as. nossas compras, as quais seriam pagas COD..

•
�** �Gu!suiunlO no EÕahcu» ��s�er eltiuloral de um govirno contra nós'! Devemos, sim,

tI'.a documentos. na recepção da mercadoria em nosso paiz. Nasc�mentos ,I (em frinde ao Htllel 'hlurui) todos, possuir os respectivos titulos para a batalha
...•. Aportarão' em Santos navios .

pma �ntere�sante memna I todos 08 dias, das 10,30 ás das Urnas:
.'

.
.

..,
. ,em enriquecer ante,ontem o

12 e das 14 90 ds 17 ho1'as. - x X x -

,.... americanos. venturoso lar do sr, Adamas. ,<J

llisla-Ie iPelo "Posto Elsiforal" do jornal "Cldadl
��*�oI:n��;��n� ,!i�e���b:lri:;i�e��:d�·�:e��ag�:t�a:��i�����:�li� �;��ri�:�!�fc�� NO bar"e 'no lar. ; i de BlumeDau", levando contigu qualquer UII dos se.,

S�lltfrS, .restabelecendo·se a normalidade dos trabalhos da. la do Vale do. HaJaI, e de sua :�. K N Q'TI l'·:
.' guiotas documentos:

.

.

"

qW�l�; 'IH,lI:to.
.

.

.

esposa Da. Anny Gomes. f'; ;�não deve faltat
•

,""'_'_

Blumenau. 31 de

Agosto de 1945

····llberlo Moellmann
8anco Popular e Agricola do Vaie de Uajai

,
Lil1y Ramos Moellmann, Cal'mem

Maria Moellmann� major medo dr. :E'et'l'eira de
·

Barros, esposa e filhos, João Gomes da Nóbrega,
·

esposa e filho, tornam público seu agradecimento
..•• ás confortantes manifestações de amizade de to
dos que tivera.m a bondade de enviar flores e de

". comparecer ao· sepultamento de seu inesquecivel
,esposo, paeJc 'sogro e avô Alberto MoeHmann.

Blumenau, agosto 1945.

2 010
5 O/O
4 010
50íO

;) 1!2 Ojc
6 0/0

! 5,2 Oío
fj ojO

Iria· o 'rei

Acha-se em festas desde
26 do corrente o ler do sr.

Vlrginio ChimÍnslU e de Da.
Elvira ChímineUi, com o nas·

cimento de uma criança do Igualou melhor que o

a) titulo eleitoral. expedidO na conformidade do De
creto ilumero 21.076, de 24 de fevereiro de 1932; e da Lei
n' 48, de 4 de maio de 1935 (Codigo Eleitoral; .

b) carteira de identidade fornecida pelo Serviço com.
petente de identificação no Distrito Federal. ou por orgãos
congeneres DOS Estados e nos 'l'erritorios;

c) carteira militar de identidade;
d) certificado de reservista de qualquer categoria do

Exercito, da Armada e da AeronauHca;
. �) carteira P�ofil:lsionaI e�pedida pelo Serviço do Mi.
msteno do Trabalho, Industria e Comercio;

i). certidão de ldB�e extraída do Regi.etr,o Civil e. na
sua fliuta, qualquer outro documento que, direta ou indire.
tamente, prove ter o requerente idade superior a 18 anoa,

,g) certid�o de batismo, quando se' tratar de pessoa
naSCIda antel'lormente a de janeho de 1889.

j Dois mhmfu§, ap89í1S, para cumprir um dever ci,ico

Regístnida}
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